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Karta zapisu ucznia na rok szkolny…………………………………. 

Imię…………………………………………………………    Drugie imię………………………………………............................... 

Nazwisko…………………………………………………..   PESEL…………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania (z kodem) ……………………………………….…………………………………………………………………… 

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania) ………………………….…………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia (z województwem) ……………………………………………………………………………………… 

Przychodnia lekarska do której należy dziecko (nazwa, adres)……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Obwodową Szkołą Podstawową dla mojego dziecka jest – nazwa, numer i adres szkoły 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW / OPIEKUNÓW: 

 MATKA: OJCIEC: 

Imię…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 

Nazwisko…………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 

Miejsce pracy ………………………………………….. ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. 

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH: 

MATKI (praca)………………………………………………… KOMÓRKA…………………………………………………………….. 

OJCA (praca)…………………………………………………… KOMÓRKA…………………………………………………………….. 

Adres  email……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFON DOMOWY………………………………………………………………………………………………………………………… 

UPOWAŻNIAM DO ODBIERANIA MOJEGO DZIECKA NASTĘPUJĄCE OSOBY: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Inne informacje: 

1. Dziecko rozpocznie naukę w klasie:……………………. 

2. Czy akceptują Państwo katolicki charakter Szkoły oraz stosowany w niej system wychowawczy? 

TAK NIE* 

* - wybór ten nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szkoły 
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3. Informacja Rodziców (opiekunów prawnych) na temat kandydata i rodziny: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

4. Jakie motywy przyświecają Państwu przy wyborze naszej Szkoły? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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5. Czy i w jakiej formie wyrażają Państwo gotowość do współpracy ze Szkołą? 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA I JEGO RODZINY 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DZ.U.2017 

p.1646) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach. Są udostępnione tylko 

nauczycielom, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. 

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę. 

 

Oleśnica, dnia  

Podpis rodziców /prawnych opiekunów/  
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KLAUZULA INFORMACYJNA (13) 

Administrator danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych 

Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego jest Marian Jankiewicz 

prowadzący Katolicką Szkołę Podstawową w Oleśnicy im. św. Jana Apostoła 

i Ewangelisty ul. Północna 16, 56-400 Oleśnica (dalej: ADO).  

Dane kontaktowe 

Z ADO można się skontaktować: 

a. poprzez adres e-mail: dyrektor@katolicka.edu.pl, 

b. telefonicznie pod numerem: 71 314 49 99, 

c. pisemnie: Marian Jankiewicz Biuro ul. Malinowskiego 5,  56-400 

Oleśnica. 

Cele przetwarzania 

oraz podstawa prawna 

przetwarzania 

Dane osobowe Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego zawarte w 

karcie zapisu będą przetwarzane do celów rekrutacji w szkole niepublicznej,  

na podstawie podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą, 

przed zawarciem umowy (Statut, art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Szczególne kategorie danych osobowych – o stanie zdrowia Pani/Pana 

*dziecka/małoletniego podopiecznego zawarte w karcie zapisu będą 

przetwarzane  

w celu oceny możliwości przyjęcia do szkoły niepublicznej, (art. 9 ust. 2 lit. g 

RODO). 

Pani/Pana dane osobowe jako *rodzica/opiekuna prawnego będą 

przetwarzane  

w celu potwierdzenia w/w czynności przetwarzania w imieniu 

*dziecka/małoletniego podopiecznego na podstawie wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na ADO (Kodeks cywilny, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Okres, przez który 

będą przetwarzane 

Pani/Pana dane osobowe jako *rodzica/opiekuna prawnego oraz dane 

osobowe w tym szczególne kategorie danych osobowych – o stanie zdrowia 

Pani/Pana *dziecka/małoletniego podopiecznego będą przetwarzane przez 

okres – do 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana *dziecka/małoletniego 

podopiecznego  

i Pani/Pana danych osobowych są: 

a. podmioty świadczące usługi webowe (MS Office 365) – dane będą 

udostępnione do Państw trzecich na podstawie art. 46 ust. 2 lit. a) 

oraz c) RODO, 

b. podmioty świadczące usługi poczty internetowej, 

c. podmioty świadczące usługi serwerowe. 

Prawa osoby, której 

dane dotyczą 

Posiada Pani/Pan:  

a. prawo dostępu do danych (w tym otrzymania kopii danych 

osobowych) osobowych, 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
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organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana *dziecka/małoletniego 

podopiecznego oraz Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej 

naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie 

będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-

21 RODO w rozmowie telefonicznej. 

Informacja o wymogu 

podania danych 

osobowych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym udziału w 

prowadzonej rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 

brak możliwości udziału  

w rekrutacji. 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z w/w informacjami. 

 

…………………………………………………………………….……………. 

Data i czytelny podpis osoby informowanej 
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